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OBJETIVO

Avaliar o conteúdo de água em um Latossolo no perfil explorado pelas raízes da soja
durante o ciclo da cultura e verificar a frequência e a intensidade com que a água ficou
fora dos limites do intervalo hídrico ótimo e, também verificar se os valores de
densidade crítica foram restritivos a produtividade de grãos de soja sob plantio direto
de 10 anos.

RESULTADO ESPERADO

Verificar se a densidade crítica do solo influenciada pela quantidade de água no solo
pode ou não afetar o crescimento da planta sem interferir na sua produtividade.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Descrição da área em estudo

O presente estudo foi realizado na fazenda “Espigão”, localizada no município de Diamantino no

Estado de Mato Grosso, latitude de 14° 07’ 40” S, longitude de 56° 58’ 39” W e altitude de 539

metros. O regime de chuvas é bem definido, com um período seco, de maio a setembro, e com um

período chuvoso, de outubro a abril. O solo da unidade experimental foi classificado como

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, A moderado, textura muito argilosa, fase floresta tropical

subcaducifólia, relevo plano. O declive da área foi de 2%.
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Amostragens e medidas de solo

As amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30 e 30 a 40
cm, em razão do perfil efetivo explorado pelas raízes de soja, nos seguintes estádios de
desenvolvimento: V1, V2, V4, R1, R3, R5.3 e R7.2.
Para alcançar os resultados obtidos nesse trabalho foram utilizadas diversas fórmulas
para a determinação de todas as características do solo como o conteúdo de água no
solo, a resistência do solo a penetração, porosidade total do solo, capacidade de água
disponível, entre outros.

Amostragens e medidas de plantas

Com os dados médios de folhas, relativos
aos estádios de desenvolvimento,
determinou-se os parâmetros de
crescimento da cultura (CAIRO et al., 2008)
como índice de área foliar e taxa de
crescimento da cultura.



CONTEÚDO DE ÁGUA EM UM LATOSSOLO E A RELAÇÃO COM A PRODUTIVIDADE DE GRÃOS DE 
SOJA SOB PLANTIO DIRETO.

CONCLUSÃO

1. Independente das camadas avaliadas, foi a resistência mecânica do solo à penetração que
reduziu de modo mais acentuado o intervalo hídrico ótimo (IHO). Isso sugere que as limitações
aos cultivos de plantas poderão ser mais intensas nas camadas superficiais de 0-10, 10-20 cm,
caso o solo passe por períodos de saturação dos poros ou de estiagens.

2. Não ocorreu correlação negativa entre a taxa de acúmulo relativo de água no solo com o índice
de área foliar e a taxa de crescimento da cultura, assim como não ocorreu diferença entre as
médias de produtividade de grãos de soja para valores abaixo e acima da densidade crítica nas
camadas superficiais.

3. Recomenda-se a determinação da variabilidade da densidade do solo, pois a distribuição das
chuvas de uma safra para outra pode variar e o conteúdo de água no solo pode ficar fora do
intervalo hídrico ótimo e que pode ser prejudicial principalmente na fase de florescimento da
soja.
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